
előadásban a korhűségnek: a parasztok
jelmezei is XVII. századi szabásminták
alapján készültek. Sokan megkérdezték
már tőlem, mennyire rendeztem más fel-
fogásban a Dandint, mint harminc évvel
ezelőtt. Akkor a kor nagy díszletterve-
zője, René Allio készítette a játékteret. A
színpad egyik oldalán volt felépítve Dan-
din parasztháza, a másikon pedig az új,
hivalkodó kőépület. Ez a játéktér nagyon
jó lehetőséget biztosított a két világ elvá-
lasztására. Amikor Dandin szomorú volt
és vigasztalódásra vágyott, a régi paraszt-
házba ment. Én különben soha nem ren-
dezek meg kétszer ugyanúgy egy dara-
bot. Erre legjobb példa az utolsó kép ér-
telmezése: a mostani előadásban nincs
végleges kibékülés, megbékélés, inkább
egyfajta harci szünet. Két megfáradt, meg-
gyötört, megszégyenült ember, a férfi és a
nő belenyugszik a sorsába: együtt kell
élniük mindhalálig. A régi változatban
még sokkal kedélyesebben gondoltam:
szinte idilli volt a zárókép, olyan, mint
egy vígopera fináléja. Bejött a színpadra
egy parasztkórus, és azt énekelte: „Éljen a
bor!" Majd bejött egy úri kórus, ők azt
énekelték: „Éljen a szerelem!" Végül a
két kórus csatlakozott egymáshoz, és
együtt énekelték: „Éljen a bor, éljen a
szerelem!" Ennyit változott azóta a világ,
ennyit változtam benne én, ennyivel lett
cinikusabb az életünk.

 Az ön rendezői pályáját végigkísérik a
Grand Siécle klasszikusai: Moliére, Racine,
és most újabb filmrendezésre készül, amely
szintén a XVII. századból meríti témáját.
Franciaországban a színházi embereknek tu-
domásom szerint nehezebb betörniük a film
világába, mint a filmeseknek a színházba.

 Hat évembe tellett, amíg sikerült
tető alá hoznom a Dandin-filmet. Fran-
ciaországban van egy sorompó, amely
lezárja a filmstúdiókba vezető utat a
színházi emberek elől. Én minden erőm-
mel harcolok az ellen a rossz beidegződés
ellen, miszerint a színházi rendezők
számára a megfilmesített színház az egye-
düli lehetőség. Az utóbbi időben Villeur-
banne, vagyis a színház és Párizs, vagyis a
filmstúdiók között élek. Nagy vállalko-
zásba kezdtem: a forgatókönyvet most
írom, pénzt viszont még nem sikerült sze-
reznem ahhoz a filmhez, amely XIV. Lajos
gyerekkoráról szól. Nemis annyira a törté-
nelmi kor bemutatása érdekel, mint in-
kább a politika láttatása egy gyerek szem-
szögéből. XIV. Lajos tizenegy évesen ke-
rült bele a politika áramkörébe, mai hason-
lattal élve ez olyan, mintha a Szovjetunió-
ban egy gyerek a központi bizottság ülésén

venne részt. Láttatni szeretném, ahogy ezt
a gyereket beavatják. Monarchikus rend-
szer van, az arisztokrácia döntésképtelen,
és egy fontos kérdésben a gyerek XIV. La-
joshoz fordulnak: „Egyetért?" Erre a gye-
rek igennel válaszol. Es egy szép napon ez
a gyerek rájön, hogy ha akkor nemet
mond, az mindent megváltoztatott volna.
Van egy másik jelenet a forgatókönyvben,
amikor arról van szó, hogy az állam nem
tudja kifizetni a katonákat. A kis Lajost
pedig talpig aranyba öltöztetik és felmutat-
ják a katonáknak: „Látjátok, nem tudunk
benneteket kifizetni, mert nincs pénz."

Talán ebből is kiderül, hogy engem nem
annyira a történelmi megközelítés érdekel,
mint inkább a politika mechanizmusának
ördögi köre. Nem véletlen, hogy a
színházban ezzel párhuzamosan Racine
Andromachéjának bemutatására készülök.
Eb-ben a szerelmi történetben szintén a
hatalom csúcsán lévő emberek szerepel-
nek, akik a szerelmet is a hatalom része-
ként élik meg: ,a másik meghódítása, le-
igázása a tét. Es ez az, amitől mindany-
nyian félünk a szerelemben: a birtoklási
vágy, a kisajátítás. Egyszóval, ha Isten
erőt ad, a producerek pénzt, a közönség
pedig további figyelmet és bizalmat, ak-
kor még hosszú ideig szeretnék szín-
házat rendezni és filmet készíteni.

Dandin: Roger Planchon (Iklédv László felvétele)
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Beszélgetés
Alexander Langgal

Az 1941-es születésű Lang 1966-ban
kapott színészi diplomát Berlinben, s
színészként szerződött a Makszim Gor-
ktj Színház, majd a Berliner Ensemble
után 1969-ben a Deutsches Theaterhez,
ahol később rendezőként is működni
kezdett. Leghíresebb rendezései: Hei-
ner Müller: Philoktetész (1977; itt a

címszerepet is ő játszotta); Danton
halála (1981); majd 1986-ban „A szen-
vedélyek trilógiája" gyűjtőcímen össze-
fogva Euripidész Médeiája, Goethe

Stellája és Strindberg Haláltánca.
1985-ben rendezett először az NSZK-
ban, mégpedig a Don Carlost a mün-
cheni Kammerspielében; ezt követte
ugyanott Racine Phaedrája és Kleist

Penthesileája, melyeket egymás ki-
egészítőiként vitt színre.

1988-ban Lang hároméves szerző-
dést kötött a hamburgi Thalia-Theater-
rel mint főrendező. Ebből az alka-

lomból - történetesen Goethe Cla-
vigójának próbái alatt - beszélgetett
vele Peter von Becker és Michael Mer-
schmeier.

A Theater Heute 1988. májusi szá-
mában megjelent interjú készítői úgy
mutatják be olvasóiknak a művészt,
mint talán az egyetlen olyan mai német
rendezőt, akinek - bárhol, bár-kikkel
dolgozzon - félreismerhetetlenül egyéni
kézjegye van. (Sz. J.)

- Lang úr, mit jelent az ön számára a hely-
változtatás - az, hogy az NDK-beli Deutsches
Theaterből átjött a hamburgi Thalia-The-
aterbe?

- Mindenekelőtt óriási veszteségeket -
művészi és emberi téren egyaránt. Hiszen
természetes, hogy köztem és a sok szí-
nész között, akikkel annyi ideig dolgoz-
tam együtt, kiépült valami. Mindaz, ami
végül a Deutsches Theater előadásaiban
megnyilatkozott, nem a semmiből szüle-
tett, hanem egy közel tíz éven át tartó
folyamat eredménye. E folyamaton belül
a legfontosabb a kölcsönös bizalom volt.
Sok mindent éltünk meg, csináltunk
végig együtt, és tudtuk, hogyan kell bánni
egymással. Ha itt most merőben új
szituációba kerülök, a szakmával kapcso-
latosan is teljesen új álláspontot kell el-
foglalnom.



 Tehát mégsem csak veszteségről van
s z ó , hanem új esélyekről i s . . .

 Persze, ha az ember ezt felvállalja,
ha meg tudja nyitni magát, ha kedve van
új felfedezésekhez. Hiszen most megvan
az az előnyöm, hogy egy világot, melyet
önök jól ismernek, mintegy ismeretlen-
ként fedezzek fel a magam számára. Ez
nagyon izgalmas és stimuláló dolog. Az
embernek le kell zárnia egy fejezetet; azt
kell mondania magának: „Ott, ahonnan
elmegyek, mindent végigpróbáltam" - és
aztán itt elölről kell kezdenie.

 Voltakeppen mennyi ideig dolgozott
együtt a társulaton belüli színészmaggal és
Volker Pfüller disztettervezővel"

 Eredetileg magam is színész
voltam. 1976-ban rendeztem először, a
Deutsches Theaterben, s attól kezdve az
idők során valamennyi színésszel
összekerültem. Volker Pfüllerrel 1979-
ben dolgoztam először együtt. Ettől
kezdve hihetetlenül intenzív
munkakapcsolatok es mély barátságok
születtek valamennyiünk között

 Es mikor járt első ízben Nyugaton?
 A első igazán íntenziv érintkezésre

a „Nyugattal" 1985-ben került sor, a Don
C arlos müncheni próbáin: ez az én ese-
temben, a többi NDK-beli rendezőhöz
képes.. nagyon későn következeti be
Sokáig tudatosan nem akartam Nyugaton
rendezni. Ott akartam dolgozni. ahol élek

 Hogyan hatottak c Don Carlos pró-
bái során szerzett tapasztalata, a követ-
kező müncheni rendezéseire. a Phaedra/
Penthesilearc és legutóbb Koltes A g y a -

potmezők árnyékaban című művére?
 Hatottak már pusztán azáltal is.

hogy az ember lassan megtanulja felmérni
mi-féle hibákat követett el már az elején
is. amiatt, hogy egy egészen más
vilagból jött. Hiszen kezdetben a
kölcsönös meg-értést rengeteg nehézség
gátolja. Sok minden, amit én eleve s
magától értetődően elvártam valamennyi
résztvevőtől, ott egészen másképp festett
- vagy félreértésekre került sor. Úgyhogy
először hosszabb tisztázási folyamatra
volt szükség, melynek során
megegyeztünk a fogalmak
értelmezésében.

Működőképes-e a „Lang-féle módszer"
Nyugaton is?

- P é l d á u l miben?
 Számomra mindig világos volt,

hogy nem akarok formai, tormalista
színhazai csinálni; azt vallom, a formai
mindig telíteni kell érzelmileg. Néhány
kolléga azonban félreertett, s azt hitte,
én a tiszta forma előállítására törekszem.
Én viszont ezt sokáig nem vettem észre,
mert szá-
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omra - mar csak a Deutsches Theater
zínészeivel való hosszú együttműködés
övetkeztében is - e z az elv mindig
özös munka nélkülözhetetlen alapját
elentette. Nem szoktam hozzá, hogy ez
gyáltalán magyarázni kelljen. De hála
zükségessé vált tisztázási folyamatnak.
egalább meg egyszer
elülvizsgálhattam önmagam es
odszeremet eltűnődhettem ra jta. vajon

em hajlok-e arra. hogy túl gyorsan
karjak létrehozni valamit átugorva
izonyos fejlődési fázisokat.

- Az ön módszere a:, hogy a klasszikus
zövegeket a megszokottól eltérően,
isszájukról értelmezi, s abból, ami a
özhit szerint kizárólag tragikus.
lőcsiklandozza a groteszket és a
omikumot. Nem lehetséges-e, hogy ez a
ódszer itt Nyugaton nem rendelkezik
lyan robbanó potenciállal, mint az NDK-
an? Elvégre ez itt csak egy a sok közül, az
rtelmezési stíiusok pluralizmusában .. .
- Semmi kifogásom az értelmezési stí-

usok sokfélesége ellen, ezzel csak egyet-
rteni tudok, és a visszájáról való értel-
ezés egyáltalán, nem áll szándékom

an. Az NDK-ban természetesen megta-
ultuk. hogy a klasszikus szövegekbe
áismerjünk bizonyos bennünket érintő
elyzetekre. Ilyen értelemben az ember
ersze mindig bizonyos személyes szán-
ékkal nyúl X klasszikus Y drámájához
nnek során azonban mindig komolyan
ettük az írót a maga történelmi
elyzetében - hiszen ő a maga korában
em „klasszikus' ', hanem kortárs
r á m á t í r t .

Az első pont épp az, hogy felderítsük az
egykori aktuális helyzetet Csak utána
dolgozhatom ki az összefüggést az en-
gem érintő mai valósággal. És ami a rob-
banó potenciált illeti ha elolvasom a
munkáimról szóló eltérő kritikákal, azt
kell hinnem, hogy az itt sem sokkal cse-
kélyebb.
 Vagyis vegső soron csak arról van

szó, hogy a színdarabot a maga
történetiségében fogja fel és aszerint
értelmez..
 Ú g y van. Csakhogy az

„értelmezes" szó az idők során
meglehetősen negatív mellékizre tett
szert
 Csak azoknál, akiknek nincs izlelő-

készségük. Az értelmezésről való lemondás
nem egyéb, mint önkéntes vakság - ez pe-
dig már hermeneutikai szempontból is tel-
jes képtelenség.

 Es mégis, újra meg újra felbukkan
az igény, hogy a szöveget mintegy „a
maga tisztaságában" játsszuk, vagy hogy
fedezzük fel a színmű „meloszát" és így
tovább. Egyébként nem is egész világos
számomra. mit is értenek mindezen.

„A végén már Schiller is
alig ismerte ki magát.. ,"

- Még a szöveghúség megszállottai is elis-
merik, hogy egy drámát igen különböző
módokon lehet olyasmi...

- Egy ideig feltétlenül létezett olyan
irányzat, hogy a színházak valamiféle
kortársi tiltakozástól hajtva, valósággal
rávessék magukat a klasszikus
szövegekre és szétdúljak őket. Ez
korjelenség volt,

lexander Lang



de visszaütött, mert belőle született aztán
az a követelés, hogy a szövegekben ismét
csupán szövegeket lássanak. Csak hát
voltaképpen hogyan kellene ezt csinál-ni?
Hiszen a dráma mint szöveganyag még
messze van az élő színháztól. A színház
pedig a jelenkort fejezi ki, a maga
időszerű érzelmeivel, vágyaival,
kétségbeeséseivel. Végtére engem csöp-
pet sem a XIX. század rég kihalt érzelmei
érdekelnek, melyekről legföljebb csak
olvashatok. Így hát megkísérlem, hogy a
drámákat keletkezési idejük alapján ért-
sem meg, s egyszersmind hidat verjek
közéjük és a ma közé. Ez a mai látásmód
nem azt jelenti, hogy én mindent jobban
tudok, hanem...
 hanem azt, hogy többet tud. . .

 Pontosan. Hiszen ha ezt a tudásomat
ki akarnám iktatni, gyengeelméjű lennék.
Egyszóval, a klasszikus drámákkal csak a
mai ismeretek alapján bánhatok. Ez
persze sokféle formában lehetséges. Én
nem találok ki semmit: azokat a
folyamatokat rendezem meg, melyek ott
rejlenek a drámákban. Vegyük például a
Don Carlost. Ha igazán komolyan vesszük
az egész levelezési históriát, amit Schiller
a spanyol udvar sűrűjéből össze-gondolt,
rögtön kiderül az egész képtelensége. A
végén már Schiller is alig is-meri ki
magát, hogy voltaképpen melyik levél
kihez is került. De a darab dinamikája
részben épp e szűnni nem akaró
levélkézbesítési processzusnak köszön-
hető. Tetejébe az egész roppant komikus
is, épp mert a szereplők oly kétségbeej-
tően komolyan veszik.

 Csak hát komplex, többfajta olvasat-
ra is alkalmas költői szövegek esetében az,
hogy találunk-e valamit vagy kitalálunk,
nagyjából ugyanazt jelenti. A rendező el-
végre nem mutathatja fel egy három-négy
órás színházi estén belül egy szöveg vala-
mennyi lehetséges olvasatát, még azokat
se, amelyek épp eszébe jutnak; tehát szá-
mos döntést kell hoznia, valahol meg kell
húznia a határt - például aszerint, hogy a
tragikumot akarja-e ,felfedezni" vagy in-
kább a melodrámai elemet stb. S ha aztán
egy rendező gyakran helyezi a hangsúlyt a
szereplők nevetségességére vagy, mondjuk
így, nevetni való voltára, akkor ez semmi-
képp sem lehet független attól a jelenkori
szituációtól, mely a tragikummal nehezen
boldogul - nem lehet független attól az
életérzéstől és esztétikai szemlélettől, amely,
a két világháború Európájában, elvesztette
érzékét a színpadi tragédiákhoz, vagy el-
nyomta azt magában. Hiszen ez igy van
mára szürrealizmus óta, Brecht és Beckett

óta, Ionesco, Dürrenmatt vagy Thomas
Bernhard óta.

 Természetes, hogy a szövegnek szín-
padi nyelvre való lefordítása nem függet-
len azoktól, akik e műveletet végrehajt-
ják. Nem tudom, létezik-e egyáltalán sem-
leges színház. Annyi bizonyos, hogy én
nem vagyok semleges, hanem olyan mű-
vészi hivatást gyakorlok, melyben önma-
gamat fejezem ki, úgy, ahogy az szá-
momra adott és megfelelő. Nemis isme-
rek olyan kollégát, aki másképp lenne
ezzel. Hiszen mindnyájan azért csinálunk
színházat, mert akarunk vele vala-mit - és
olyan sokféleképpen, ahogy csak
lehetséges. Nekem nincsenek problémáim
a tragikummal. Csak az a kérdés,
milyennek képzeljük a tragikumot, és mit
várunk tőle. Hiszen a tragikum nem ön-
magában létező adottság. Mindig konkrét
helyzetekből születik, s ezek a helyzetek
időnként igencsak komikusak lehetnek.
Triviálisan szólva: az ember egy
nevetőrohamtól is megfulladhat. Vegyük
csak a Penthesilea görögjeit. Hogy a Trója
előtt álló görögök torkig vannak az egész-
szel, az a szövegből nyilvánvaló. Ha a
szituációt komolyan veszem - automati-
kusan komikussá válik. A hősök már
mindenáron hazakívánkoznak, s ekkor
egy mellékes hadszintéren egyszer csak
szembekerülnek egy olyan erővel, melyet
nem tudnak megfékezni, s tetejébe a
főhős hirtelen még a saját személyes
becsvágyát is ki akarja elégíteni az ama-
zonok királynőjével szemben. Alapjában
véve az összes görög azért harcol, hogy
Akhilleusz végre már hagyja abba a har-
cot. Egyszerűen elegük van az egészből.
Tragikomikus helyzet, telve objektív hely-
zetkomikummal. Tragikus a figurák szem-
szögéből, hiszen ők abszolút komolyan
veszik az eseményeket. Én is komolyan
veszem őket, hiszen ebben a drámában a
tragikum egyik aspektusa éppen az, hogy
Akhilleusz nem hallgat bajtársai józan
szavára; mindenáron felül akar kereked-
ni, s végül belepusztul elvakultságába. Ha
ezt az ember kiélezi, akkor lehetőséget
teremt rá, hogy a néző is betekintsen ebbe
az objektív helyzetbe, de ugyanakkor
érzelmileg osztozzon a helyzettel
hasztalan küszködő figurák nehézségei-
ben. Egyáltalán nem szükségszerű, hogy
a „tragikum" csak ünnepélyes és könnyes
dalokban nyilvánuljon meg; éppúgy kife-
jeződhet agresszív kétségbeesésben vagy
kétségbeesett nevetésben is.

 Maradjunk akkor ennél a példánál. A
Penthesilea iránti érdeklődés nemcsak
aszerint differenciálódhat, hogy a háború

után a két német államban eltérő színházi
hagyományok alakultak ki. Ön például
inkább azt olvassa ki a darabból, hogy mit
csinálnak a katonák, míg egy nyugatnémet
rendezőt inkább az érdekel, hogy mit mű-
vel egymással és egymás ellen Akhilleusz,
a férfi és Penthesilea, a nő, vagy mit csinál-
nak a nők egymás között, vagy mit kezd
Kleist, mint a szerelmi háború androgin
szerelmese, önmagával. A szöveghez való
viszonyban minden bizonnyal érvényre jut
az is, hogy a rendező miféle kulturális
környezetben nőtt fel.

„Engem a drámákban
a keménységek jobban érdekelnek,
mint a lágyságok." - No és a „titok"?

- Nos, a dráma és így az előadás magvát
az említett két szereplő alkotja. Engem is
elsősorban kettejük kapcsolata foglal-
koztatott, ez nem is vitás, de ezen túlme-
nően érdekelt a „mező" is, melyben elhe-
lyezkednek s amely módot ad rá, hogy
kettejük példaértékű helyzete egyáltalán
létrejöjjön. Az előadás sajátszerűsége ta-
lán éppen abban áll, hogy e két szem-
pontnak egyenrangú fontosságot tulaj-
donít. Az persze igaz, hogy én másképp,
eltérő tapasztalatokból kiindulva köze-
ledtem a szöveghez, de a próbafolyamat
során, abban a viszonyban, mely köztem
és a müncheni színészek között kialakult,
éppen ez volt az izgalmas; én is gaz-
dagodtam tőle, és azt hiszem, ez fordítva
is fennállt. Es ha megengednek egy gon-
dolati ugrást: nemrég egy interjúban
ismét azt olvastam, hogy a lényeg mégis-
csak „a színpadi titok"...
 Igen, Maximilian Schell beszélt erről

a „Süddeutsche Zeitung"-ban...
 De a színpadi titok fogalma nemcsak

nála bukkan fel. Csakhogy az ilyen tit-
kok, ha megpróbálunk a nyomukra jönni,
többnyire csak holmi semmire sem kötele-
ző általánosságokban merülnek ki. Engem
azonban az érdekel, hogy a drámákban
lappangó ellentmondásokat derítsem fel.
Inkább a keménységek érdekelnek, mint a
lágyságok, noha az utóbbiakat is őszintén
szeretem, és bele is építem őket ren-
dezéseimbe.
 Milyen mértékig alakulnak ki a da-

rabról és szereplőiről alkotott elképzelései,
mielőtt próbálni kezd?
 Figuráim korántsem eleve rögzítet-

tek, nem holmi művi marionettek, és nem
is zombie-k, ahogy ön egyszer a „Theater
Heuté"-ban írta. Persze a próbák előtt na-
gyon pontosan felkészülök minden produk-
cióra; megkísérlem, hogy érdeklődési pon-
tomat megtaláljam és megfogalmazzam.



-Az előmunkálatok tehát részben a drá-
ma elemzéséből, részben a díszlettervezővel
folytatott megbeszélésekből állnak...
 Nemcsak a díszlettervezővel,

hanem a dramaturggal és színészekkel
is.

- Eszerint a színészeket már az olvasó-
próba előtt bevonja?
 Igen, velük is beszélgetünk előzete-

sen; viszont olvasópróbákat a szó
klasszikus értelmében nem tartok. Most,
a Clavigónál, a mű első felének
elolvasása után rögtön próbálni
kezdtünk, mert át akarjuk ültetni a
gyakorlatba mindazt, amiről
beszélgettünk. E téren nincs sem-milyen
állandó módszerem. Az előkészítő
szakaszban leginkább az a mező érdekel,
amelyben a dráma létrejött: hogyan élt
az író stb. Aztán megpróbálom leírni,
amit fontosnak érzek, hogy önmagammal
is tisztába jöjjek, majd „felisme-
réseimet" a színészek elé tárom, de rög-
tön hozzáteszem, hogy ezt nem kell túl
komolyan venni, sőt, akár rögtön el is
felejthetik. Én magam valóban el is felej-
tem, és spontán reagálok - bizonyára
azért, mert magam is színész voltam -
mindarra, ami odafönn a színpadon tör-
ténik. Például gyakran fejlesztek ki szín-
padi helyzeteket olyan esetlegességek-
ből, melyek a színésszel történnek, és
csak testi valójából fakadnak. Mindezt
tovább fokozom, felnagyítom - azaz a
szó szoros értelmében a színész akciói
gyújtják fel képzeletemet. Jóformán kép-
telen vagyok rá, hogy előzetesen, elvont
módon kigondoljam a dolgok formáját.
Csak próba közben tudok eltöprengeni
valamilyen mozzanaton; persze az agyam
mélyén végig ott bujkál az, ami a darab-
ban érdekel.
 És mennyiben érvényesítheti a színész

a maga elképzelését - annak ellenében,
ami az ön agya mélyén bujkál?
 Annyiban, hogy ellenjavaslatokat

tesz. Ezért is kérek meg mindenkit: elő-
ször következetesen próbáljunk ki min-
dent, bárkitől eredjen is a javaslat. Meg-
egyezünk az alapszituáció, a darab alap-
vető konstellációja kérdésében, és utána
megpróbáljuk kideríteni, hogyan is kerül
sor az egyes eseményekre, mondjuk, egy
gyilkosságra. Az esemény eleve adott:
de hogy a színpadon miképp zajlik le,
miféle kerülő utak vezetnek el hozzá,
milyen kifejezési formát ölt, nos, az ele-
jén teljesen homályos, én magam sem
tudom. Ehhez szükségem van a színé-
szekre mint partnerekre és megfordítva.

A kifáradás jelenségei
a berlini Deutsches Theaterben
tízévi sikeres munka után

- Elképzelhető, hogy ez a próbafolyamat,
melynek színét és visszáját a fentiekben jel-
lemezte, a Deutsches Theaterben tízévi kö-
zös munka után egyszer csak túl simává
vált? Annyi bizonyos, hogy az előadások-
ban már csak ritkán volt nyoma az ön által
említett kerülő utaknak; sokkal inkább a
„Lang féle modor" nyilatkozott meg.

 Ha emberek hosszabb időn át együtt
dolgoznak, ez a veszély mindig adott. A
hosszú időn át sikeres színházakat min-
dig fenyegeti a ritualizálódás veszélye; a
színháztörténet számos példát ismer erre.
 Saját munkájával kapcsolatban is volt

ilyen érzése?
 Igen, volt. Tudtam, hogy elérkeztünk

egy olyan ponthoz, ahonnan csak
másfajta, új orientációval haladhatunk
tovább. Ez volt a tervem a következő
évekre; gyakran beszéltünk is róla Pfül-
lerrel és színész barátaimmal. Kényszerű
távozásom aztán mindezt szétzúzta.

 A mi benyomásunk szerint ön az elem-
zés és a kipróbálás bonyolult lépései után
végül egyfajta leegyszerűsítéshez jutott el.
Igaz, ez a Leegyszerűsítés is sokféle komp-
lex művészi lépésből tevődött össze, mégis
bámulatos, sőt, időnként bosszantó hason-
lóságokat szült, méghozzá fölöttébb külön-
böző darabok esetében (Danton halála,
Haláltánc, Medeia, Grabbe: Gothlandi
Theodor herceg). Idővel még a tartalmi
telítettség is formalizmusként jelentkezett.

 Én úgy gondolom, hogy az egyes ren-
dezéseim között nagy különbségek voltak,
s az eszközök is erőteljesen különböztek
egymástól. Még szembeötlőbb ez a
különbség például az Ah Q, a Téli csata a
Haláltánc, a Phaedra és a Gyapotföldek
esetében. Persze az is világos, hogy mind-
ezek az én rendezéseim, és ezt vállalom
is; a felismerés, a viszontlátás mozzana-
tát egész természetesnek tartom. Nem
tudom, miképp lehetne leválasztani a
műalkotást arról, aki létrehozta. Persze
az egyéni kifejezési formát is lehet for-
malizmusnak értékelni, csakhogy ez a
fajta formalizmus szerves rokonságot tart
magával a művészi alkotásmóddal.

- Képes-e ön még arra, hogy, mondjuk,
a Clavigo vagy a Haláltánc figurái provo-
kálják, zavarba ejtsék? Használjuk ismét a
„titok" szót, hiszen az nem a priori téves,

legföljebb gyakran használják ködös, fogal-
miatlan értelemben. Nos, érik-e önt olyan
meglepetések, hogy egyszer csak egy-egy fi-
gura fellázad az ön koncepciója ellen?

Én a „Gesamstkunstwerk"-et
keresem.. .

- Ha észreveszem, hogy egy szereplő ily
módon elszalad előlem, és jobb minő-
ségre tesz szert, mint az én olvasatom-
ban, akkor ez új mérce lesz számomra,
amelyből kiindulva mindent megváltoz-
tatok. Ilyenkor aztán új homogeneitás
születik...

 És ha egyszer-egyszer meghagyná a
színpadon a törést?
 Ez pokolian nehezemre esnék.

 Ez valószínű; hiszen bármily élesen
poentírozottak is a részletek, az ön rende-
zéseit mindig nagyfokú stilisztikai harmó-
nia jellemzi.

 Ez azért van, mert engem mindig a
következmények izgatnak. A figurákban,
a magatartásokban lehetnek törések, de
hogy az egészben - nem, ez idegen tő-
lem. Mélységesen ellenzem a stílustöré-
seket, hiszen mindig a „Gesamstkunst-
werk" eszméjéből indulok ki.

 Talán többről is van szó, mint stílus-
törésről: arról, hogy a rendező „törten';
vagyis nem egységesen szemlélje a figurát, s
a nézőknek is lehetőséget adjon rá, hogy
ezt a törést észleljék. Ez pedig gazdagabb
felismeréseket közvetíthet, mint egy önma-
gában lezárt „Gesamstkunstwerk".

 No de mi jön ki belőle? Az eredmény
nem lehet más, mint a határozatlanság.
Igazán nem hagyhatok benn egy elő-
adásban művileg.. .

- ... nem művileg: szervesen...
- ... olyasmit, ami nem illik bele.
 Mondjuk, elismerhetné, hogy kétfajta

értelmezési változat létezik, ön pedig ta-
nácstalan, hogy melyiket válassza.
 Ez nálam nem megy. Én ezt mindig

tisztázni akarom.
 Kollégájánál, Peter Zadeknél, aki

mellesleg nem kevésbé „szigorú" önnél,
időnként a .figurák két-három lehetséges
értelmezése is megjelenik a színpadon,
mintegy egymás mellett. Annyi bizonyos: ő
nem akarja elhitetni a nézővel, hogy a
színpadon ábrázolt világ könnyebben
megérthető, minta mi valóságunk - míg az
ön rendezései feltétlenül ezt a benyomást
keltik.



„Ezért érzem olyan izgalmasnak
Peter Zadek színházát..." Lang
mint a nagy determináló?

- Nos, én először is a színpadi világot
csakúgy, mint a mi valóságunkat felfog-
hatónak tartom. Sőt, számomra a szín-ház
egyik leglényegesebb aspektusa, hogy a
világban zajló eseményeket a színpad
világán keresztül áttekinthetőbbé tegyük,
mert példának okáért szenvedélyesen ér-
dekel, hogy miféle történelmi kontex-
tusban élek, és miért kell megverekednem
a kor bizonyos problémáival. Másodszor
is nem értem, honnan veszik nagy hirtelen
az én „harmonizálási" törekvéseimet,
mikor éppen azért szoktak bírálni, mert
túlságosan kiélezem az ellentmondásokat.
Ezen belül a kidolgozás esztétikája, tehát
a stílus egy további, megtervezett
ellentmondást képvisel, és az így
keletkező irritációk is teljes mértékben
szándékoltak, nem öncélként, ha-nem
kiegészítő tartalmi mondanivalóként.
Harmadszor pedig Peter Zadek színházi
munkásságát épp azért érzem oly izgal-
masnak, mert annyira más, mint az enyém.
 Az ember mint néző ma is áhítja a

meg-lepetést, és nem akarja már fél óra
múltán előre tudni, miképp reagál majd
egy-egy figura. Alexander Lang, a művészi
stílus mesterrendezője néha olyasfajta
élmény-ben részesíti a nézőt, mint az érett
Brecht: darabjaikban, illetve
előadásaikban gyakran szembeszökően
okosabbak, mint a figura, melyet a színész
meseszerű leegyszerűsítéssel mutat be.
Vagyis afgura művileg determináltnak
tűnik.
 Miért, Peter Zadek Lulujánál nem

tudni pontosan, hogyan fog alakulni a
történet? Az az érdekes, ahogy Zadek ezt
megrendezi. A közös kultúrkincshez tar-
tozó drámák esetében mindenki tudja, mi
lesz a vége. Nem komponálhatok beléjük
valamilyen járulékos titkot, ami az ere-
detiben nem létezik. A kifejlet közismert;
ha a gonosz meghal, és a jó diadalmasko-
dik, akkor komédiával van dolgunk, ha
pedig a jó hal meg, és a gonosz győz, ak-
kor tragédiával. Csak az újabb drámaírás
szokott tétovázni a kettő között. Ezeket a
műveleteket persze sokkal titokzatosab-
ban is lehet megrendezni.
 És a kettő között?
 A kettő között a figurák maguk této-

váznak jó és rossz között.
 De nincs-e az egésznek valami

további, folyamatos jelentése? Nem fordul-e
elő, hogy a nézőkben, ha elhagyják a
műintézményt, felbukkan valami irritáló
gondolat, mert tovább munkál bennük
valami, amit nem

értettek, s amit a rendező és a színészek
sem tisztáztak a színpadon?
A bemutató idejére gyakran még én

sem vagyok kész a darabbal - és így jár-
nak a nézők is, az előadás után. Ez előfor-
dul - még az én rendezéseimben is, bár-
mily világosan szerkesztem is meg őket!
Itt inkább racionális, semmint érzelmi
felismerésekről van szó. . .
Mennyire kell ismerni a közönséget

ahhoz, hogy az ember színházat játsszon
neki, és hogyan lehet megismerkedni vele?
Ezt nem tudom racionálisan kiszá-

mítani. Erre csak rá lehet érezni, úgy,
hogy magunkba szívjuk a környezetet,
melyben élünk.

„A szükséges túlélési stratégiákat
nem kell heroizálni"

- Heiner Müller nemrégiben azt mondta,
hogy az NSZK-ban a színháznak csaknem
mindent szabad, és ezért csaknem semmi
hatása, míg az NDK-ban és más - mondjuk
- autoriter struktúrájú országokban a
színháznak kevesebbet szabad, de épp ezért
lényegesen több a hatása.
Hát tudja, most magam tapasztalom,

hogy a színháznak itt igenis van hatása;
továbbá alapvetően ellene vagyok annak,
hogy értelmetlen kényszerek misztikus
módon megdicsőüljenek. A nehézségeket
néven kell nevezni - és bizony, többnyire
elég vigasztalanok. Végső soron itt
szükséges túlélési stratégiák kínkeserves
heroizálásáról van szó, amit ugyan meg
lehet érteni, de hogy ebben mi olyan fan-
tasztikusan nagyszerű, arról fogalmam
sincs.
De ha a néző ül a Deutsches Theater-

ben, és nézi HeinerMüller darabját, a Bér-
leszorítókat, akkora színpad és a közönség
között olyan feszültség keletkezik, amely
pontosan megfelel a színházi kommuniká-
ció eszményi elképzelésének. Az NDK-ban
elvégre kisebb a konkurencia a nyilvános-
ság és a véleménynyilvánítás fórumait ille-
tően, s így a színház még megmaradhat
közvetlen társadalmi fórumnak, az igaz-
ságkeresés páratlan közegének.
Mindezt én is tudom, épp elég jól. De

most a helyzet úgy fest, hogy itt csinálok
színházat, tehát most az NSZK-beli
problémákkal kell szembenéznem, és tele
vagyok mohó kíváncsisággal. Önök
szerint egynémely berlini rendezésem túl
egyértelmű volt (és Heiner Müller ren-
dezései a maguk módján épp ily egyértel-
műek). Nos, ez talán abból ered, hogy ki
akartam provokálni ottani közönségem
reakcióit. Es persze önök nem is érthetik

meg úgy az egyértelműség tartalmi kom-
ponenseit, mint az ottani közönség.

Miért jött át Münchenből
a hamburgi Thalia-Theaterhez?

Ön kiemelte, milyen fontos volt, hogy a
Deutsches Theaterben folyamatosan együtt-
működhetett egy szilárd színészgárdával.
Miután felismerte, hogy a Deutsches The-
aternél nem tud tovább elképzeléseinek
megfelelően dolgozni, miért hagyta ott a
müncheni Kammerspielét a hamburgi
Thalia-Theater kedvéért? Hiszen Mün-
chenben már négy előadást rendezett...

- ... méghozzá milyen csodálatos szí-
nészekkel! Tőlük elválni nagyon nehe-
zemre esett, különösen azután, hogy Tho-
mas Holtzmann-nal és Lambert Hamellel
oly hihetetlen intenzitással dolgoztunk
együtt a Gyapotföldekben. Távozásom
végső soron összefügg azzal az interjúval,
melyet önök készítettek Gisela Steinnel;
ez teljesen felkészületlenül ért, és ottani
munkám alapkérdéseit érintet-te. (A
Theater Heute 1987. júniusi számában
megjelent interjúnak, melyet a lap
munkatársa a Lang rendezte Phaedra
címszereplőjével folytatott, már a címe is
jellemző: „Így én többé nem játszom!"
 A ford.) Ide, a Thaliához és Jürgen
Flimm művészeti vezetőhöz a nyílt, sőt,
bajtársias légkör vonzott. Meg az, hogy az
itteni együttes fiatal és nagyon kíváncsi.
 Mint jövevénynek mi az elképzelése:

hogyan fog Hamburg számára színházat
mondjuk ki: hamburgi városi színházat
csinálni?
 Csak most látok hozzá a munkához,

és egy város sajátosságait csak fokozato-
san lehet megismerni. Azelőtt a városi
színház elsősorban a polgári művelődés
terjesztésére volt hivatott, és alig volt
köze az adott tájegységhez.
 Akkor másként fogalmazok Miért épp

a Clavigót kínálja most Hamburgnak?
 Miért ne kínálnám Hamburgnak a

Clavigót?
 Távol áll tőlünk az egyik legfőbb fél-

reértés, amely a ,,rendezői" színházhoz kap-
csolódik. Azt szokták ugyanis mondani,
hogy a rendezők minden meg nem írt kor-
társi dráma helyett pótlékként vesznek elő
egy-egy klasszikust, s azt mintegy publi-
cisztikai módon aktualizálják, tehát adott
esetben a Clavigóra tukmálnak rá valami
kurrens témát, ami annál is könnyebb, mi-
vel a főhős maga is újságíró. De vajon
 többek között - nem azért nem szület-
nek-e meg azok a drámák, melyek Ham-
burg mindennapjaihoz szólnának, mert a



jelentősebb rendezők szívesebben állítják
színre az ötszázadik Senor Clavigót, mint
az első Herr Schmidtet? Ön szerint hol rej-
lik a kulcs a kortársi színházhoz?

 Nos, magam most is rengeteg mai
darabot olvasok, és a Clavigo után Koltes
új művét akarom megrendezni. De ugyan-
akkor az a véleményem, hogy a klasszi-
kus drámák, melyek egy adott város szín-
házában színre kerülnek, eleven részei a
város kultúrájának; én ebben nem látok
semmiféle negatívumot. Egyáltalán nem
tudom felfogni, miért lennének a klasszi-
kusok érdektelenek. A közönség minden-
esetre nyilvánvalóan érdeklődik irántuk.

- De miért nyílik a mai színházakban oly
kevés ablak - nem a próbaszínpadról a nagy
színpad, hanem a színpadról a világ felé?
 A régi drámákban rengeteg máig

meg-oldatlan egyetemes probléma bujkál,
ezért is lehet őket újra meg újra
elővenni. Az új drámák viszont inkább a
dramaturgiát faggatják, a színházat sokkal
kevésbé. De hiszek benne, hogy jönnie
kell egy új író-nemzedéknek, amely az
egyéni problémákon túl ismét az
egyetemes témák felé fordul. Hiszen a
világban olyan hatalmas konfliktusanyag
rejlik; nem lehet, hogy az irodalom ezt
előbb-utóbb fel ne dolgozza.

A rendezők mint apagyilkosok
 akik saját gyermeket
nem nemzenek

 És mi a helyzet a rendezőkkel?
 Állandóan válságról beszélnek, hol-

ott a válság permanens - s egyszersmind a
holnapi siker előfeltétele. De persze nem
szabad elfelejteni, hogy az elmúlt tíz-
tizenöt év során olyan nemzedék került
„hatalomra", amely leváltotta az apákat -
méghozzá részben elég radikális módon.

 Csakhogy az egykori apagyilkosok
maguk nem tudtak apává lenni.
 Ez igaz; ez a mi nagy problémánk.

Az NDK-ban is megvan ugyanez az űr.
- Bár onnét az apák nagyrészt kiván-

doroltak.
 Igen, és ez a hosszú távú következ-

mény. Másfelől az elmúlt két évtized so-
rán a színház eszközei oly erőteljesen és
széleskörűen fejlődtek, hogy egy fiatal
rendezőnek épp elég nehéz mindezt be-
pótolni, majd utána önmagában is érde-
kessé, azaz újszerűvé válni. Ritkán jut rá
idő, hogy néhány évig csendben fejleszt-
hesse magát; erős a nyomás, hogy rögtön
valami márkajelre tegyen szert.

 Még egyszer feltesszük a kérdést:
érez-e egzisztenciális különbséget aszerint,
hogy egy súrlódásra érzékenyebb, illetve egy
per-

misszívebb társadalomban, vagyis az NDK-
ban, illetve az NSZK-ban csinál színházat?
 Természetes, hogy vannak egzisz-

tenciális különbségek, hiszen két merő-
ben különböző társadalmi egzisztenciáról
van szó. Engem azonban nem a különbség
érdekel, hiába faggatnak itt mindig éppen
erről, hanem az itt és most - ezzel akarok
szembenézni. Es számomra ez akkor is
izgató, ha önök talán mindezt már ismerik.
Fordítva én is ugyanígy vagyok ezzel, ezért
untat, amikor erről kell beszélnem.

A színház,
a válság és a színikritika

- Mit jelent önnek a színikritika?
 Nem tartozom azokhoz, akik nem

vesznek tudomást a kritikáról, vagy úgy
tesznek, mintha nem vennének róla tu-
domást.
 Csak felizgatják a kritikák - vagy néha

ösztönzik is?
 Magamba nyelem az egészet, olykor

mérhetetlenül bosszankodom is. De csak
olyankor, mikor azt látom, hogy van egy,
a rendező vagy a színész számára előre
elkészített értelmezési raszter, és azt egy-
szerűen nem lehet többé áttörni; mikor a
művészi szándékról, a művészi fejlő-
désről nem vesznek tudomást, akár pre-
koncepciók okán, akár mert a kritikusok
már unják, hogy mindig ugyanazon em-
berek alkotásait kell megnézniök. Más-
felől a kritikák nagymértékben ösztönözni
is tudnak. Ha például olyan értelmezése-
ket olvasok, melyek a munka során
eszem-be se jutottak. Ilyenkor nagy
kedvvel nekirugaszkodom, hogy
valamelyik következő rendezésemben ezt
a szempontot is érvényesítsem. Ilyen
értelemben a kritika épp oly forrásanyag
számomra, mint minden más irodalmi
forrás. Mára amúgy is ostobaságnak
érzem a merev válaszfalat gyakorló
színházi emberek és kritikusok között.
Mindnyájan ugyan-azon az ágon ülünk,
egymással és egy-másból élünk. A
tömegkommunikáció áradata épp oly
feltartóztathatatlanul fenyeget
valamennyiünket, és mindkét tábor
számára egyaránt létkérdéssé vált a
kérdés: „mi lesz a színházzal", mondjuk,
a videóval való versenyfutásban? Nem-
régiben propagandafelelősünk felhívta a
televízió egyik kulturális magazinját, és
megkérdezte a szerkesztőket, nem volna-
e kedvük hírt adni egy közelgő bemu-
tatóról. A válasz így hangzott: „Színház?
Az isten szerelmére, hiszen a színház már
halott!" Nos, majd meglátjuk. A színház
már nagyobb veszélyekből is kilábalt,
méghozzá roppant virgoncul.

MICHAEL BILLINGTON '

Tizenöt év mérlege

Beszélgetés Sir Peter Hall-lal,
az angol Nemzeti Színház
távozó igazgatójával

Ez év tavaszán leültem Peter Hall-lal,
hogy hosszú televíziós beszélgetést foly-
tassunk pályájáról. Az idő tájt elborította a
munka: a Téli regét, a Cymbeline-t s A

vihart próbálta. De azért egy teljes vasár-
napon át beszélgettünk gyermekkoráról,
cambridge-i éveiről s a Nemzeti Színház
élén eltöltött tizenöt esztendőről.

Beszélgetésünk során több téma buk-
kant felszínre. Igy például Hall megfo-
galmazta bizalmatlanságát az előadások-
ra kényszerített rendezői koncepciókkal
szemben. Szenvedélyesen hisz abban,
hogy a koncepciót a művön belül kell
megtalálni, mint ahogy meggyőződése,
hogy a szöveg meghúzása vagy a jelene-
tek sorrendjének megváltoztatása egyér-
telmű a szerző megcsonkításával. Egy
ízben erőteljesen letámadott engem és a
többi kritikust, amiért oly elnézőek vol-
tunk egy, a közelmúltban látott Vízke-
reszt-előadás iránt, ahol az első két jele-
net sorrendjét felcserélték. Ha ez egy
operában történik, jelentette ki, a rendezőt
a nyilvánosság előtt keresztre feszítik.

A beszélgetés során az is feltűnt ne-
kem, mennyire megváltozott az évek
során Hall saját rendezői stílusa. Pályája
kezdetén romantikus volt; elismerte,
hogy híres 1955-ös Godot-ra várva-rende-
zése alighanem túlzsúfolt volt, túl sokat
bízott külsőséges hatásokra. Az RSC-n
belüli nagy korszaka, 1960 és 1967 között,
váltást tükrözött az aktuális mondani-
való hangsúlyozásának irányába; a John
Bartonnal közös A rózsák háborúja-ren-
dezése egybeesett a közvéleménynek a
hatalomból való kiábrándulásával, és
Hamletje, melynek sztárja David Warner
volt, az ifjúság elidegenedéséről szólt egy
erkölcsi csődbe jutott világban. A
romantikus és a politizáló Hall után
mosta klasszikus Hall-lal van dolgunk,
egy olyan rendezővel, aki szinte
megszállottan kutatja az író célját és
mondanivalóját. Az egyik színész, aki
játszik a három kései drámából álló
ciklusban, azt mondta nekem: szinte
olyan érzése van, mintha maga
Shakespeare rendezné.

Michael Billington a The Guardian kolum-
nistája, sokak szerint a legjobb angol színikri-
tikus.


